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(ร่าง) 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
            GESO104  ทอ้งถ่ินศึกษา (Local Studies) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ

ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี  15 ธนัวาคม  2553 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
       เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจพื้นฐานของบริบททัว่ไป  และรากเหงา้ของทอ้งถ่ิน  อนัจะเป็นการ

ส่งเสริมต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ  รวมทั้งการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางวฒันธรรม  

เป็นการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ในทอ้งถ่ินของตนเอง  ในลกัษณะบูรณาการทั้งดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  

ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม  เน่ืองจากแต่ละทอ้งถ่ินมีอตัลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  ทั้งดา้นวถีิ

ชีวติ  ชาติพนัธ์ุ  ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติควรปลูกฝังท่ีใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญัต่อรากเหงา้

ของตนเอง  เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมพฒันาและอนุรักษไ์วซ่ึ้งอตัลกัษณ์ท่ีเหมาะสมของทอ้งถ่ินต่อไป 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
              ศึกษาสภาพทั่วไปและภูมิหลังของท้องถ่ิน  ด้านสภาพภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  ประวติัศาสตร์   
เศรษฐกิจ  สังคม  ประเพณี  วฒันธรรม  ภาษาและชาติพนัธ์ุ    อาชีพการเกษตร  ผลิตภณัฑ์ต าบล  โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ซากดึกด าบรรพแ์ละแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในจงัหวดัเพชรบูรณ์  โดยมุ่งเน้นให้ศึกษาความสัมพนัธ์
และผลกระทบต่อวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน  ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาทอ้งถ่ินใน
สถานการณ์ปัจจุบนั  เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  อนัน าไปสู่ความรักและความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน  
 Study the ideas according to the local study such as the meaning of the region,races,unique,local 
intellects,folk wisdom science and the local history of Petchaboon province,that stress on the relational study and 
the effect to the community's ways of living,include the present problem and region development's obstacle 
analyzing,for the understanding that will lead to the region's love and loyalty. 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 
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45 ชัว่โมง ตามความตอ้งการ ของ
นกัศึกษา 

ไม่มี 90 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2 ชัว่โมง (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมและจริยธรรมในประเด็นต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 1.1.1  ตระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทย 

1.1.2  ตระหนกัในคุณค่าและยอมรับในภูมิปัญญาของไทย 

1.1.3  มีวนิยั ตรงต่อเวลา  และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

1.1.4  เคารพต่อกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของสังคม 

1.1.5  มีความภาคภูมิใจในสังคม  ประเทศชาติ  และประพฤติตนในทางท่ีจะสร้างเกียรติและศักด์ิศรี  แก่

ประเทศชาติ 

 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
 1.2.1  การบรรยาย  

 1.2.2  การอภิปรายในชั้นเรียน  และการอภิปรายกลุ่ม 

 1.2.3  การท าแบบฝึกหดั 

 1.2.4  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 1.2.5  การแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
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 1.3   วธีิการประเมินผล  
1.3.1  ประเมินผลจากการทดสอบความรู้ความเขา้ใจ  เช่น  แบบฝึกหดั/ทดสอบยอ่ย   

การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

 1.3.2  ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

  1.3.3  ประเมินผลจากการท ารายงาน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 ความรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  พฒันาการทางประวติัศาสตร์  ความหลากหลายทางภาษาและชาติ

พนัธ์ุ  ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ศิลปกรรม  สภาพสังคมและเศรษฐกิจ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ปัจจยัท่ี

มีผลกระทบต่ออตัลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรม  การอนุรักษแ์ละการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

2.2 วธีิการสอน 
 2.2.1  บรรยายประกอบการยกตวัอยา่ง 
 2.2.2  อภิปรายหลงัการท ากิจกรรม   
 2.2.3  การท างานกลุ่มและน าเสนอรายงานจากการคน้ควา้ 
 2.2.4  การวเิคราะห์กรณีศึกษาตามบริบทท่ีก าหนด 
  2.3 วธีิการประเมินผล 
 2.3.1 ทดสอบกลางภาคและปลายภาคท่ีเนน้เน้ือหา  หลกัการ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ  วเิคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่า 
 2.3.2   ประเมินผลจากการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  มีทกัษะทางการวเิคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 
 3.2 วธีิการสอน 
 3.2.1  ร่วมกิจกรรม  คน้ควา้  อภิปรายกลุ่ม  พร้อมกบัรายงานทั้งดา้นวาจาและการเขียน 
 3.2.2  วเิคราะห์กรณีศึกษา  ดา้ยกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
 3.2.2   การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน และการอภิปรายกลุ่ม 
 3.3 วธีิการประเมินผล  
 3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคิดวเิคราะห์ 
 3.3.2  พิจารณาจากการอภิปรายกลุ่มเล็ก  และกลุ่มใหญ่ 
 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
 4.1.1  ทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาดว้ยกนั 
 4.1.2  ทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบัผูส้อนและกบัชุมชน 
 4.1.3  ทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง  มีความรับผดิชอบ  ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ครบถว้น 
 4.1.4  ทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล สถานภาพในสังคมระดบัต่างๆ 

4.2. วธีิการสอน 
 4.2.1  จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 4.2.2  มอบหมายงานทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
 4.2.3  วเิคราะห์อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพื่อใหเ้กิดมีการบูรณาการเช่ือมโยงดา้นอ่ืน ๆ  

4.3. วธีิการประเมินผล 
 4.3.1  นกัศึกษาประเมินผลตนเองตามแบบฟอร์ม เก่ียวกบักรณีศึกษาท่ีก าหนด  
 4.3.2  ประเมินผลการรายงานท่ีนกัศึกษาน าเสนอ 
 4.3.3  ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม 
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
 5.1.1  พฒันาทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
 5.1.2  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพดู  การอ่าน  การแปล  โดยจดัท าเป็นรายงาน   และ
น าเสนอในชั้นเรียน 
 5.1.3  พฒันาทกัษะดา้นการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

5.2. วธีิการสอน 
 5.2.1  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ทางเวบ็ไซต ์ แลว้วเิคราะห์พร้อมกบัน าเสนอ  ทั้งแบบ
บรรยาย  พร้อมกบับอกแหล่งอา้งอิง 
 5.2.2  น าเสนอผลการศึกษาขอ้มูล  พร้อมการวเิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม 

5.3. วธีิการประเมินผล 
 5.3.1  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  หลงัจากฟังการน าเสนอผลการศึกษา 
ของเพื่อน 
 5.3.2  ประเมินจากรายงานการเขียน  และการน าเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี 
 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล  

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1-2 บริบททัว่ไปในปัจจุบันของ 
ท้องถิ่น 
 1. ลกัษณะของประชากร         
       ชาติพนัธ์ุ 
 2.  อาณาเขตและสภาพ  
  ภูมิอากาศ 
 3.  ทรัพยากรธรรมชาติและ  
       ส่ิงแวดลอ้ม 

6 -  บรรยาย และศึกษา     
    กรณีศึกษา  
-  วเิคราะห์   
 อภิปรายกลุ่ม  
-   คน้ควา้รายงานและ
  น าเสนอผลงานทั้ง
  กลุ่มและเด่ียว 
ส่ือการสอน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 4. สภาพทางสังคมและ
 เศรษฐกิจ 
 5.  โอกาสและขอ้จ ากดัของ 
  บริบททอ้งถ่ิน 

 Power Point   
 แหล่งเรียนรู้  บริบท
 ของทอ้งถ่ินท่ีตั้ง
 มหาวทิยาลยั 

3-5 พฒันาการทางประวตัิศาสตร์
ท้องถิ่น 
 1. ประวติัความเป็นมาของ  
       ทอ้งถ่ิน 
 2. ประวติัศาสตร์ของกลุ่ม         
       ชาติพนัธ์ุในทอ้งถ่ิน 
 3. ประวติัการคา้ขายในทอ้งถ่ิน 
 4. ประวติัช่วงสงครามโลก 
  คร้ังท่ี 2 
 5. บุคคลส าคญัทาง    
       ประวติัศาสตร์ 
 6. แหล่งโบราณคดีและสถานท่ี 
       ส าคญัทางประวติัศาสตร์ 

9 -  บรรยาย ประกอบ 
   Power Point 
-  วเิคราะห์   
  อภิปรายกลุ่ม  
-  คน้ควา้รายงานและ
  น าเสนอผลงานทั้ง
  กลุ่มและเด่ียว 
ส่ือการสอน 
    Power Point   
  ใบงาน 

 

6-7 อตัลกัษณ์ของท้องถิ่น 
 1.  ความหมายของอตัลกัษณ์ 
 2.  อตัลกัษณ์ทางสังคมและ 
       วฒันธรรม 
 3.  คติความเช่ือและพิธีกรรม 
  ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
 4.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 5. การละเล่นและการแสดง 
       พื้นบา้น 
 6.  ภาษาและวรรณกรรม 

6 -   แบ่งกลุ่มผูเ้รียนแลว้
 ใหร้ะดมความคิด 
 เร่ืองอตัลกัษณ์ใน   
    ทอ้งถ่ินเก่ียวกบั 
 วถีิชีวติของคน 

  ในทอ้งถ่ิน 
 กลุ่มชาติพนัธ์ุ 

  ในทอ้งถ่ิน 
 ประเพณีทอ้งถ่ิน 
 วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 7.  อาหารพื้นบา้น 
 8.  การแต่งกายพื้นบา้น 
 9.  มรดกทางธรรมชาติ 
 10.  การอนุรักษม์รดกทาง     
        ธรรมชาติและทางวฒันธรรม 

 อาหารพื้นบา้น 
 การแต่งกายพื้นบา้น

แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่ม
น าผลงานเสนอหนา้
ชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 
 ใบงาน 
 Power Point  

8 สอบกลางภาคเรียน 2   

9-11 ภูมิปัญญาพืน้บ้านท้องถิ่น 
 1.  ความหมายของภูมิปัญญา 
      พื้นบา้น 
 2.  ประเภทของภูมิปัญญา   
       พื้นบา้น 
 3.  ดา้นศิลปกรรม 
 4.  ดา้นแพทยพ์ื้นบา้น 
 5. ดา้นหตัถกรรม 
 6.  ดา้นวรรณกรรม 
 7.  ดา้นการปกครอง 
 8.  ดา้นโหราศาสตร์ 
 9. บุคคลส าคญัและภูมิปัญญา 
       พื้นบา้น 
 10.  ความส าคญัของภูมิปัญญา  
        ต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

9 -   บรรยาย และศึกษา
  กรณีศึกษา  
-  วเิคราะห์   
 อภิปรายกลุ่ม 
-  คน้ควา้รายงานและ
 น าเสนอผลงาน   
 ทั้งกลุ่มและเด่ียว 
ส่ือการสอน 
  ของจริง 
  ใบงาน 
  ภาพ 

 

12-13 ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
 1.  ความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจ 

6 -  บรรยาย และศึกษา
  กรณีศึกษา  
-  วเิคราะห์   
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

       สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ 

  วถีิชีวติ ส่ิงแวดลอ้มทาง 
  ธรรมชาติ และทางวฒันธรรม 
 3.  การคงอยูแ่ละการปรับเปล่ียน 
  ทางสังคมและวฒันธรรม 
 4.  การวเิคราะห์อตัลกัษณ์ร่วม 
       และอตัลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 

 อภิปรายกลุ่ม  
-   คน้ควา้รายงานและ
  น าเสนอผลงานทั้ง
  กลุ่มและเด่ียว 
ส่ือการสอน 
 Power Point 
 ภาพ 

14-16 ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น 
 1.  ปัญหาของการพฒันา 
  ทอ้งถ่ินและการพฒันาอาชีพ 
 2. การวางแผนยทุธศาสตร์การ 
       พฒันาทอ้งถ่ิน 
 3.  การพฒันาตามแนวทางของ 
       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การพฒันาตามแนวทาง 
       แผนพฒันาสังคมและ 
       เศรษฐกิจแห่งชาติ  
 4.  การบูรณการแผนการพฒันา 
       จงัหวดั 

- การมีส่วนร่วมของชุมชนใน   
       การแกปั้ญหาและพฒันา  
       จงัหวดั 
 5.  แนวทางการเช่ือมโยงในการ 
       พฒันาจงัหวดัและพฒันา 
  อาชีพ 

- แนวทางการน าไประยกุตใ์ช ้

9 -  แบ่งกลุ่มระดม
 ความคิด  
-  วเิคราะห์  
 อภิปรายกลุ่ม  
-  คน้ควา้รายงานและ
 น าเสนอผลงานทั้ง
 กลุ่มและเด่ียว 
ส่ือการสอน 
  ใบงาน 
   แผนยทุธศาสตร์การ                 

  พฒันาทอ้งถ่ิน 
   การอภิปราย 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

       ในการด ารงชีวติประจ าวนั 
17  สอบปลายภาคเรียน 2   

 

 

 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 2.3.1 / 3.3.1 
และ 4.3.1 

สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 

8 
17 

20 % 
30 % 

2 2.3.2  3.3.2 
4.3.2 4.3.3 
5.3.1  5.3.2 

วเิคราะห์กรณีศึกษา 
คน้ควา้แลว้น าเสนอ 
การท างานกลุ่ม / เด่ียว 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

40 % 

3 1.2/ 2.2 และ 3.2 พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 
 

 
 

หมวดที ่6                      น     น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 คณะอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั.วฒันธรรมพฒันาการทาง 
 ประวตัิศาสตร์เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาจังหวดัเพชรบูรณ์. กระทรวงมหาดไทย, 2542. 
ขวญัเมือง  จนัทโรจนี. ลักษณะทางวฒันธรรมความเช่ือและชาติพนัธ์ : ภาคเหนือตอนล่าง.  
จงัหวดัเพชรบูรณ์.เทีย่วทัว่ไทยไปกบันายรอบรู้. ส านกัพิมพส์ารคดี. 
ฉตัรทิพย ์นาถสุภา. แนวทางและวธีิวจัิยสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพส์ร้างสรรค ์จ ากดั. 2548 
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ดิเรก  ถึงฝ่ัง.พ่อขุนผาเมืองวีรกษัตริย์นอกประวตัิศาสตร์เมืองราด – เพชรบูรณ์ พระผู้สร้างชาติไทย.  
 กรุงเทพฯ:บริษทัป้ัม สเตชัน่คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั. 
นิวติั  เรืองพานิช.นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ. 
_____________.ป่าและการป่าไม้ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ. 
มหาวทิยาลยัศิลปากร.โครงการส ารวจผู้ผลติทัว่ประเทศผ้าทอพืน้เมือง. กรุงเทพฯ. 
ระพี  สาคริก. แผ่นดินถิ่นเกดิ. กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพท์างชา้งเผอืก,2553. 
อุดม  เชยกีวงศ.์ ประวตัิศาสตร์ชาติไทย. กรุงเทพฯ. 
Wake Up. หนาวไปไหน. บริษทัมีเดีย แฟคทอรีจ ากดั,2553. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เวบ็ไซตจ์ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ภายในจงัหวดัเพชรบูรณ์  เช่น 

www.phetchabun.com/information/index.html  
www.thaitextilemuseum.com/Thai/A_5/B10/C15/c15.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phetchabun.com/information/index.html
http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/A_5/B10/C15/c15.html
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี  ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนกัศึกษาได ้ ดงัน้ี 
 1.1  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 1.2  แบบประเมินผูส้อน  และแบบประเมินรายวชิา 
 1.3  ขอ้เสนอแนะผา่นการประเมินพฤติกรรมผูส้อนและรายวชิา  มหาวทิยาลยัและผูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่อง
การส่ือสารกบันกัศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน  ไดมี้กลยทุธ์  ดงัน้ี 
 2.1  การสังเกตการ สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
 2.2  ผลการเรียนของนกัศึกษา 
 2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากไดผ้ลการประเมินการสอนในขอ้  2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมองและหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดงัน้ี 
 3.1  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
 3.2  วจิยัในและนอกชั้นเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
  ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้
ในรายวชิา  ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา  หรือสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอ่ย  และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาได ้ ดงัน้ี 
 4.1  การทวนสอบการใหค้ะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ ผูท้รงคุณวฒิุท่ี
ไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ  รายงานวธีิการใหค้ะแนนสอบและการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน  
และรายละเอียดรายวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน  ดงัน้ี 
 5.1  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 5.2  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน  เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมา
จากงานดา้นต่างๆ 
 

 
 
 
 

 


